STRANA 4

SKUTE SKÉ NOVINY

U S N E S E N Í
z 93 zasedání rady města konaného
dne 14. 9. 2010 na MěÚ ve Skutči

Rada města bere na vědomí:
01/093
Rozdělení skutečských kalendářů
na rok 2011 organizacím,
školám a spolkům, dle přílohy.
02/093
Žádost ředitelky MŠ Poršova
o použití rezervního fondu a
fondu odměn, dle přílohy.
03/093
Žádost ředitelky MŠ Osady
Ležáků o použití rezervního fondu a fondu odměn, dle přílohy.
04/093
Výroční zprávu SeniorCentra
Skuteč za rok 2009, dle přílohy.
05/093
Odměnu řediteli SeniorCentra
Skuteč, dle přílohy.
06/093
Objednávku na práce spojené
s opravami vozovek firmou
HOLD, s.r.o., dle přílohy.
07/093
Prodloužení nájemní smlouvy do
31.10.2010 paní V.Kudláčkové
k bytu č.8, Skuteč 377, dle
přílohy.
08/093
Žádost manželů M. a J.
Peterkových o změnu nájemního
poměru od 1.10.2010 k bytu
č.27 v domě 928 Skuteč, ul.
Družstevní, dle přílohy.
09/093
Postoupení práv a povinností
k bytu č.28 o velikosti 1+2 ve

Skutči 928, ul. Družstevní z paní
P.Janečkové na pana A.Pýchu,
Chrast 409 a M.Stehnovou,
Skuteč 437, dle přílohy.
10/093
Podmínky k pronájmu bytu
č.20 o velikosti 1+2 v domě
čp.933 Skuteč, ul. B.Němcové
na dobu určitou jednoho roku,
dle přílohy.
11/093
Pronájem části pozemkové
parcely č.1923/20 a části
2537/2 k.ú. Skuteč o výměře
180m2 na dobu určitou od
1.10.2010 do 30.9.2020 pro
Vodafon Czech Republic a.s.,
dle přílohy.
12/093
Pronájem
části
pozemkové parcely č.1083/18 k.ú.
Hněvětice o výměře 17m2
za cenu 9,-Kč/m2/rok na
dobu určitou od 1.10.2010
do 31.12.2014 pro paní
M.Štusákovou, Pardubice, dle
přílohy.
13/093
Smlouvu o převodu práv a
povinností k Městu Skuteč na
nájemce nebytových prostor č.p.
377, Palackého náměstí, Skuteč,
dle přílohy.
14/093
Pronájem
pozemku
firmě
UNISTAV a.s. Brno, dle přílohy.

MUŠKA –TŘPYTKA SKUTEČ 2010
MO RS Skute! zve všechny rybá"e i p"íznivce ryba"ení
na VI. ro!ník závod# MUŠKA –T$PYTKA SKUTE 2010.
Poprvé se bude také sout%žit o PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY
M&STA SKUTE .
Kdy: 30. íjna 2010
Kde: Skute!ský rybník
Startovné: 400,- K!
prezence závodník#: 6.00 – 7.00 hod.
zahájení závod#: 7.30 hod.
p"ihlášky p"ijímá: Netolický Zden"k, tel.: 724 236 065
Budou rozdány poháry za první t i místa a za nejv"tší chycenou rybu. Navíc
vít"z obdrží putovní pohár starosty m"sta Skut!e. Ke všem pohár#m dostanou vít"zové hodnotné v"cné ceny a dalších 20 cen bude rozd"leno mezi nejúsp"šn"jší
závodníky. Nebude zapomenuto ani na nejmladší do 15 let, ohodnoceni budou
první t i nejlepší. Tradicí se stává i vyhlášení nejmladšího, nejstaršího a nejsympati!t"jšího ú!astníka, jakož i losování tomboly p ed vyhlášením výsledk#.
Po celou sobotu budou probíhat vep ové hody s nabídkou pochoutek od „prdela!ky“ po jitrnice, k zapití bude dobré pivo. To vše dohromady umožní prožít p íjemnou podzimní sobotu. Na vaši návšt"vu se t"ší MO $RS Skute! a po adatelé.
Zden%k Netolický

70 let
JosefRybenský,Tylova
Miroslav Sodom ka,Zbožnov
Hana Mokrá, SA
Ji!ina Voralová,Osady Ležák"

75 let
Marie Doležalová,Ž#árec
Eduard Malinský,Skutí$ko

80 let
Bohum ila Kostýlková,Zv%!inova
Marie Doležalová,Sm etanova
Marie Voralová,Lažany
Vladim írBatelka,V.Nováka
Dagm arSta&ková, SA
František Zindulka,Rubešova
Vladim írPospíšil,Ž#árec
Em ilie Dalecká,Tylova
Miloslava Prchalová,Strm á

90 let
Marie Kreuzová,Sm etanova

94 let
Ludm ila Severinová,Sm etanova

95 let
Vosm eková Jarom íra,Družstevní

98 let

z 24. zasedání zastupitel
stva města konaného dne 30.
srpna 2010 v mal
ém sál
e Kul
turního kl
ubu ve Skutči

Zastupitel
stvo města sc
hval
uj
e:
- program 24. zasedání zastupitelstva města
- ověřovatele:F
rantišek Sokol,
Eva Chvojková
- návrhovou komisi: Zdeněk
Brokl, Mgr. Luděk Netolický,
Mgr. Jiřina Macháčková
- rozpočtovou změnu č.4, dle
přílohy
- Dodatek č.4 ke smlouvě o
úvěru č.2746/08/LCD ze dne
7.11.2008 na financování akce
Multifunkční sportovní hala
Skuteč, dle přílohy
- Dodatek č.4 ke smlouvě o úvěru
č.7370008200485 ze dne
7.11.2008 na financování akce
Muzeum obuvi
a kamene ve
Skutči, dle přílohy
- obecně závaznou vyhlášku
Města Skuteč č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů, dle
přílohy
- zánik zástavního práva na
objekt trafostanice na pozemku
st.p.2001 v k.ú. Skuteč, dle
přílohy
- bezúplatný převod části
pozemku č.1923/10 a části
st.p.1469 vše k.ú.Skuteč o
celkové výměře 300 m2 pro
Pardubický kraj za účelem vybudování stanice RZS za podmínek, dle přílohy
- prodej části pozemkové parcely č.2162/1 o výměře 30m2
a části pozemkové parcely
č.245/1 o výměře 540 m2
v k.ú. Skuteč, obec Skuteč, za
150,-Kč/ m2 + náklady spojené s převodem manželům
Bártovým, Skuteč, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely

ŽIV OTNÍ J U BILEA OSLAV ILI

85 let

Marie Mou$ková,Lažany

U S N E S E N Í

Zastupitel
stvo města bere na
vědomí:
úvodní zprávu starosty města od
posledního zasedání zastupitelstva města zprávy o činnosti
kontrolního
a
finančního výboru dle přílohy

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
- ZÁŘÍ 2010 -

č.1466/1 o výměře 100m2
v k.ú. Lešany, obec Skuteč, za
80Kč,-Kč/ m2 + náklady spojené s převodem paní Pecinové,
Chotěboř, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely
č.1083/59 o výměře 30m2
v k.ú. Hněvětice, obec Skuteč,
za 80Kč,-Kč/ m2 + náklady
spojené s převodem manželům
Kusým, Zhoř, dle přílohy
- prodej pozemkové parcely č.1063/6 části o výměře
1253m2 za cenu 75Kč/ m2
a části o výměře 300m2 za
cenu 150,-Kč/ m2 + ½ nákladů
spojených s prodejem, vše k.ú.
Skuteč manželům Vyčichlovým,
Skuteč
- směnu pozemkové parcely
č.547/5 o výměře 89m2 v k.ú.
Lažany u Skutče, obec Skuteč,
ve vlastnictví Města Skuteč
za část pozemkové parcely
č.542/1 o výměře 90m2 v k.ú.
Lažany u Skutče, obec Skuteč ve
vlastnictví manželů Důrkových,
Lažany. Náklady spojené se
směnou pozemků hradí každý
polovinou, dle přílohy
- zřízení věcného břemene
přípojky za účelem umístění,
zřízení a provozování el.
zařízení na p.p.č.486/4 a
2468/1 vše v k.ú. Skuteč za
cenu 50,-Kč/bm + náklady spojené se zřízením VB pro ČEZ
Distribuce Děčín, dle přílohy
- zřízení věcného břemene
přípojky za účelem umístění,
zřízení
a
provozování
el.zařízení na p.p.č. 712/4
v k.ú. Štěpánov u Skutče za
cenu 50,-Kč/bm + náklady spojené se zřízením VB pro ČEZ
Distribuce Děčín, dle přílohy
Zastupitel
stvo města nesc
hval
uj
e:
- prodej pozemkové parcely
č.547/5
a části pozemkové parcely č.1731 vše k.ú.
Lažany, obec Skuteč, manželům
Novotným, Lažany, dle přílohy

Letní fotografická soutěž
z ná sv é v ítěz e
FotograÞcká sout"ž, v níž m"li návšt"vníci skute!ského muzea za úkol zachytit ty nejhez!í momenty a atmosféru nových stálých expozic obuvnictví
a kamenictví, zná své vít"ze. Do sout"že se mohl zapojit každý prázdninový
návšt"vník, který následn" své snímky zaslal na adresu zdejšího turistického
informa!ního centra. Od 2. do 15. zá í pak na internetových stránkách muzea
probíhalo hlasování o vít"zích sout"že. Hlasování se zú!astnilo celkem 390
návšt"vník#, práv" oni vybírali z 20 sout"žních snímk# ty nejzda ilejší.
Vít"znou fotograÞí se stal snímek Radka Pila e z Hlinska s názvem Skute!ský lom. Odm"nou za první místo pro autora je rekrea!ní let Aeroklubu
Skute!, o.s. Druhé místo obsadil snímek Davida Van!íka z Prost"jova s názvem Jen bota, za který získává publikaci Ott#v slovník Osobnosti $esko. Na
postu t etím skon!il snímek Petra Pavlíka z Hlinska s názvem V!elákovský…
Autor tohoto snímku obdrží 2 vstupenky na divadelní p edstavení Milá!ek
v Kulturním klubu Skute!. Vít"zné fotograÞe jsou otišt"ny na str. 8. (pozn.
redakce)
Jsme rádi, že se muzeem procházejí lidé s talentem nalézt tolik zajímavých
záb"r# a detail#, které již my, pracovníci muzea, jednoduše nejsme schopni vid"t. V p íštím roce bude jist" sout"ž vyhlášena znovu a doufáme, že do
skute!ského muzea p ivede nejednoho šikovného fotografa. Všem výherc#m
gratulujeme!!!
Za m%stské muzeum
Lada Bakrlíková

S eniorC entrum S kuteč
h led á d ob rov olníky
Máte každý týden hodinku nebo dv" volného !asu?Cht"li byste n"komu pomoct a nevíte jak?Pak práv" Vás hledá SeniorCentrum. Pot ebuje n"koho, kdo
by byl ochotný v"novat !ást svého !asu, energie a schopností senior#m a tím jim
vyplnit jejich volný !as a zp íjemnit den. Pokud máte !as a hlavn" chu%, p ij&te
t eba i na pár hodin m"sí!n".
Mezi !innosti dobrovolník# pat í zejména naslouchání, vypráv"ní, !tení
si s klienty, hraní spole!enských her !i procházky. Setkání mohou probíhat p ímo
na pokojích klient# nebo ve spole!enských místnostech.
Dobrovolnická !innosti není p ínosem
pouze pro naše klienty a za ízení, ale také pro
samotné dobrovolníky. Poskytuje dobrovolník#m pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a v neposlední
ad" je obohacením v mezilidských vztazích.
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Kašparová,
tel. 774 10 23 11, e-mail Kasparova.Lenka@
scskutec.cz
Bc. Lenka Kašparová
SeniorCentrum Skute!
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2.10. Sobota
MUDr. Zuzana Hejlová
3.10. Neděle
MUDr. Zuzana Hejlová
9.10. Sobota
MUDr. Libor Bačkovský
10.10. Neděle
MUDr. Libor Bačkovský
16.10. Sobota
MUDr. Helena Seyčková
17.10. Neděle
MUDr. Helena Seyčková
23.10. Sobota
MUDr. Josef Cimburek
24.10. Neděle
MUDr. Josef Cimburek
28.10. Čtvrtek - Státní svátek MUDr. Eva Konývková
30.10. Sobota
MUDr. Yvona Chludová
31.10. Neděle
MUDr. Yvona Chludová

Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Skuteč
Skuteč
Hlinsko
Skuteč
Skuteč

Smetanova 315
Smetanova 315
Družstevní 1401
Družstevní 1401
Nádražní 548
Nádražní 548
Tyršova 386
Tyršova 386
Nádražní 548
Smetanova 315
Smetanova 315

L
istopad
6.11. Sobota
MUDr. Lubomír Pecháček
7.11. Neděle
MUDr. Lubomír Pecháček
13.11. Sobota
MUDr. Jiří Janovský
14.11. Neděle
MUDr. Jiří Janovský
17.11. Středa - Státní svátek MUDr. Jan Konývka
20.11. Sobota
MUDr. Eva Krejčí
21.11. Neděle
MUDr. Eva Krejčí
27.11. Sobota
MUDr. Zdeněk Dvořáček
28.11. Neděle
MUDr. Zdeněk Dvořáček

Miřetice 31
Miřetice 31
Hlinsko
Hlinsko
Hlinsko
Krouna 350
Krouna 350
Hlinsko
Hlinsko

Zdravotní středisko
Zdravotní středisko
Wilsonova 590
Wilsonova 590
Poličská 444
ETA Hlinsko
Husovaa 64
Husova 64

Poliklinika Hlinsko
Poliklinika Hlinsko

